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BÉ VUI BÉ HỌC – KỲ THỨ II – NĂM 2009 
Tài liệu học thi cấp 3 

 
Chỉ dẫn:  
 

1. Những câu hỏi ra thi sẽ nằm trong tài liệu này, ngoại trừ đánh vần. 
2. Thí sinh phải trả lời với một câu đầy đủ như câu trả lời đã cho thì mới được trọn điểm. Nếu 

chỉ trả lời với ý chính (với câu không đầy đủ) thì sẽ chỉ được một phần điểm.   
Thí dụ:  Hỏi: Ông bà nội là ai? 

   Trả lời: Người sinh ra ba   - Chỉ được một phần điểm 
   Trả lời: Ông bà nội là người sinh ra ba - Được trọn điểm 

 
1. Đánh vần:  

 
- Bao gồm tất cả các vần và sẽ là chữ kép (hai chữ). 
- Quy luật đánh vần: chỉ đọc tên chữ và dấu 

Thí dụ: 
1. ÔNG NGOẠI: ô en nờ giê= ÔNG, en nờ giê o a i nặng= NGOẠI 
2. CHĂM CHỈ: xê hát á em mờ= CHĂM, xê hát i hỏi= CHỈ 

 
2. Gia tộc  
 

1. Em hãy cho biết tổ tiên là ai? 
• Tổ tiên là  các vị đời xưa sinh ra trước ông bà, cha mẹ mình 

2. Theo phong tục nước ta, đến ngày giỗ, ngày Tết con cháu đến nhà ai và để làm gì? 
• Theo phong tục nước ta, đến ngày giỗ, ngày Tết con cháu đến nhà trưởng tộc  để dự lễ 

cúng tổ tiên. 
3. Câu tục ngữ nào nói loài chim và người đều phải có nguồn gốc ?  

• Câu tục ngữ đó là: Chim có tổ, người có tông. 
4. Bài học thuộc lòng nào mà các em đã học nói về cội nguồn? 

• Bài học thuộc lòng nói về nguồn cội là: 
     Con người có tổ có tông, 
Như cây có cội, như sông có nguồn. 
     Chữ Hiếu ta phải nhớ luôn 
Công ơn tiên tổ, cội nguồn chớ quên. 

5. Em hãy đọc một bài thuộc lòng nói về tôn ti trật tự trong gia đình? 
Gia đình trên có ông bà. 
Dưới có chú bác, mẹ cha, cô dì 

• Ấy là trật tự tôn ti  
Của người dân Việt con thì chớ quên.                       

6. Tại sao con cháu phải kính mến ông bà? 
• Con cháu phải kính mến ông bà vì ông bà sinh ra và nuôi nấng cha mẹ mình 
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7. Tại sao nói nước Việt Nam có hơn 4000 năm văn hiến? 
• Nước Việt Nam có hơn 4000 năm văn hiến vì nước ta có một nền văn hóa lâu đời từ thời 

Hồng Bàng năm 2879 trước Tây lịch đến nay là năm 2009 cộng chung là 4899 năm.tức 
gần 5000 năm. 

8. Nhờ đâu người Việt Nam tiếp nối thế hệ nầy sang thế hệ khác mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc 
là người Việt Nam? 

• Người Việt Nam tiếp nối thế hệ nầy sang thế hệ khác mà vẫn là người Việt Nam đó là 
nhờ giữ được ngôn ngữ riêng của mình, lấy tinh thần gia tộc làm nhịp cầu nối kết. 

9. Tôn ti trật tự trong xã hội Việt Nam là thế nào? 
• Tôn ti trật tự là có trên có dưới: Tổ tiên ông bà cháu chắt theo một trật tự lưu truyền từ 

đời trước đến đời sau. 
10. Em phải làm thế nào để cha mẹ được vui lòng? 

• Cha mẹ sẽ vui lòng khi em biết yêu mến và vâng lời cha mẹ 
11. Vâng lời cha mẹ là gì? Và khi vâng lời thì có ích lợi cho ai? 

• Vâng lời là làm theo lời chỉ bảo của cha mẹ, người lớn. Nếu vâng lời thì tránh được 
những sai lầm nên có ích lợi cho bản thân em. 

12. Mỗi khi em bệnh, cha mẹ em làm gì? 
• Cha mẹ lo lắng và đưa em đi bác sĩ khám bệnh 

13. Cha mẹ biết Thầy Cô giáo khen em học giỏi thì cha mẹ em làm gì? 
• Cha mẹ em vui mừng và thưởng em. 

14. Theo em suy nghĩ: Một đứa con muốn làm cha mẹ vui lòng thì phải thế nào? 
• Theo em nghĩ, muốn làm cha mẹ vui lòng, em phải yêu thương, vâng lời cha mẹ bằng 

cách chăm chỉ học tập, nói năng lễ phép. 
15. Hãy kể những điều mà cha em làm việc vất vả? 

• Cha dậy thật sớm đi làm, chạng vạng tối mới về. Cuối tuần phải đi làm việc phụ trội để 
kiếm thêm tiền cho gia đình chi dùng 

16. Công việc của ba mẹ em có vất vả không? Nếu có, em phải làm gì? 
• Công việc thật vất vả, nên em luôn tìm cách giúp cha mẹ sau khi đã xong hết bài tập ở 

trường. 
17. Em thử kể những công việc làm hằng ngày của mẹ em? 

• Ngoài giờ đi làm ở hãng mẹ em còn phải lo việc trong nhà như: Lo thức ăn cho gia đình, 
dọn dẹp, giặt giũ áo quần. 

18. Em hãy kể công việc của ba em? 
• Ba đi làm, ôn bài cho em, đưa em đi học, cuối tuần cắt cỏ... 

 
3. Phong tục 
 

19. Tối 30 Tết, gia đình Việt Nam thường sum họp đầy đủ để chuẩn bị đón giao thừa. Vậy giao thừa 
là gì?  

• Giao thừa là khoảng thời gian giao tiếp giữa năm mới và năm cũ 
20. Tết đến, nhà nhà thường trưng cành mai vàng hoặc cành hoa gì nữa?. 

• Tết đến, nhà nhà thường trưng cành mai vàng hoặc cành hoa đào đỏ… 
21. Nguyên Đán là gì? Những nước nào theo Tết nầy? 

• Nguyên Đán là ngày đầu năm âm lịch. 
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• Những nước Á châu có Tết Nguyên Đán, như: Việt Nam, Trung Hoa, Ai Lao, Thái Lan, 
Cao Miên... 

22. Tết Thanh Minh là gì? Lễ Tết nầy vào lúc nào? 
• Tết Thanh Minh là ngày hội lớn để tưởng nhớ những người đã chết, ngày tu sửa lại các 

mộ phần. 
• Tết Thanh Minh vào tháng ba âm lịch, còn goi là lễ tảo mộ (tu bổ lại mồ mả). 

23. Trong truyện Kiều có câu thơ nào nói về Tết Thanh Minh? 
• Trong truyện Kiều có câu thơ hai câu thơ nói về Tết Thanh Minh là:   

                     “Thanh Minh trong tiết tháng ba, 
                                   Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh.” 

24. Sống ở California, cộng đồng người Việt có tổ chức đón mừng Tết không? Hình thức tổ chức 
chung như thế nào? Em hãy kể ra. 

• Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên Đán Cộng Đồng Việt Nam tại California đều có tổ chức 
Hội chợ Tết và diễn hành trên Đại lộ Bolsa. 

25. Diễn hành và hội chợ Tết có ý nghĩa như thế nào? 
• Diễn hành và Hội chợ Tết là một truyền thống của người Việt tại Little Sài gòn, có ý 

nghĩa đem niềm vui cho mọi người giữ được bản sắc và văn hoá dân tộc của người Việt 
trên đất nước Hoa Kỳ. 

26. Tết Trung Thu còn có tên gọi nào khác không? Tại sao? 
• Tết Trung Thu còn gọi là Tết Nhi Đồng vì Tết Trung Thu là ngày Tết dành cho thiếu nhi. 

27. Tết Trung Thu nhằm vào ngày tháng nào? 
• Tết Trung Thu nhằm vào ngày rằm tháng Tám Âm Lịch. 

28. Hằng năm, tại Little Sài Gòn có tổ chức Tết Trung Thu không? Nếu có, em cho biết năm 2008 
do ai tổ chức? Tại đâu? 

• Hằng năm tại Little Sài Gòn đều có tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi. Năm 
2008 do Ban Đai Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali phối hợp với các hội đoàn tổ 
chức tại thành phố Westminster. 

29. Người ta tổ chức Tết Trung Thu cho các em với mục đích gì? 
• Tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi theo truyền thống dân tộc giúp cho các em 

biết để bảo tồn những nét đẹp của nền văn hoá dân tộc. 
 
4. Kiến thức phổ thông 
 

30. Sau thời gian nghỉ hè, ngày khai giảng em trở lại trường học, hãy cho biết em sửa soạn như thế 
nào? 

• Ngày trở lại trường học, em thức dậy sớm hơn mọi ngày, sửa soạn tập vở đầy đủ, quần áo 
tươm tất để đến trường sớm. 

31. Ngày trở lại lớp học, tâm trạng em ra sao? 
• Ngày trở lại lớp học, tâm trạng em bồi hồi mong đến trường sớm để gặp lại thầy cô và 

bạn cũ. 
32. Trên nét mặt những học sinh cũ và mới trong buổi khai trường ra sao? 

• Học sinh cũ vẻ mặt hớn hở cười vui nói cười rộn rã. 
• Học sinh mới, chuyển trường thì có vẻ bỡ ngỡ, rụt rè, e ngại. 
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33. Chuyện cổ tích là gì? Cho một ví dụ? 
• Cổ là xưa, Tích là câu chuyện được kể lại. Cổ tích là chuyện xưa, thí dụ như chuyện Chú 

Cuội. 
34. Em hãy đọc một câu tục ngữ nói về kính trọng người lớn tuổi? 

• Kính lão đắc thọ 
35. Thử phân biệt chữ hưởng thọ và chữ hưởng dương? 

• Hưởng thọ là người sống trên 60 tuổi; Hưởng dương là người sống dưới 60 tuổi. 
36. Thế nào gọi là tiểu gia đình?  

• Tiểu gia đình là gia đình nhỏ (tiểu: nhỏ) gồm có vợ chồng, và con. 
37. Thế nào gọi là đại gia đình?  

• Đại gia đình là gia đình lớn, (đại là lớn) gồm có ông bà, cha mẹ, con cháu, cô dì cậu mợ 
chú bác...  

38. Muốn tỏ ra tôn kính ông bà, hằng ngày em phải làm gì?  
• Lễ phép và giúp đỡ khi ông bà cần đến. 

39. Mắt kính người già đeo gọi là kính gì? Có loại kính nào khác không? Hãy kể ra? 
• Mắt kính người già đeo gọi là kính lão.  Các loại kính như: Kính mát, kính cận thị … 

40. Ngày rằm, mồng một bà đi chùa lễ Phật….Ngày rằm, mồng một là gì? 
• Ngày rằm là ngày 15 giữa tháng âm lịch, mồng một là ngày đầu tháng âm lịch tính theo 

mặt trăng. 
41. Thể dục nghĩa là gì? 

• Thể dục là tập luyện thân thể cho khỏe mạnh. 
42. Thể thao là gì? Giống hay khác thể dục? 

• Thể thao là thao luyện thân thể bằng những trò chơi, khác với thể dục là tập luyện thân 
thể bằng những động tác được hướng dẫn từng bài học. 

43. Chuyện “con gà và bình nước” nói rằng con gà biết nhặt sỏi bỏ vào bình cho nước tràn lên mà 
uống, thực tế có phải vậy không? Nếu không thì tại sao người ta nói thế? 

• Trên thực tế con gà không có trí thông minh, sở dĩ trong truyện nầy người ta nói như vậy 
bởi vì đây là truyện ngụ ngôn. 

44. Truyện ngụ ngôn là gì? 
• Truyện ngụ ngôn là truyện mượn các con vật tạo thành câu chuyện để nói lên một bài học 

luân lý răn dạy người đời. 
45. Con rùa, con thỏ thi chạy nhanh xem ai tới bìa rừng trước? Con nào thắng? Tại sao? Câu chuyện 

này khuyên ta điều gì? 
• Rùa thắng thỏ. Thỏ chạy nhanh nhưng khinh thường rùa, vừa ngủ vừa chơi trong khi rùa 

chăm chỉ kiên trì cuối cùng thắng cuộc. Câu chuyện này khuyên ta chớ nên cho mình tài 
giỏi khinh thường người khác sẽ thất bại như thỏ. Trái lại nếu ta kiên nhẫn cố gắng làm 
việc sẽ thành công như rùa trong câu chuyện này. 

46. Loại chuyện kể như Rùa và Thỏ, người ta thường gọi là truyện gì? Cho thí dụ? 
• Loại chuyện kể như Rùa và Thỏ, người ta thường gọi là truyện ngụ ngôn. Thí dụ như 

truyện con ve và con kiến. 
47. Truyện “Ba anh mù sờ voi” nói con voi giống như cái gì? Khuyên ta điều gì? 

• Anh rờ lỗ tai nói voi giống cái quạt, anh rờ cái chân nói voi giống cột nhà, Anh rờ cái 
đuôi nói voi giống cái chổi. Câu chuyện này khuyên ta chuyện gì chưa biết rõ thì đừng 
tranh cãi theo ý riêng của mình. 
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48. Con khỉ có tánh gì qua câu chuyện “Bầy khỉ và Anh bán nón lá”? 

• Trong câu chuyện “Bầy khỉ và Anh bán nón lá” nói lên bản tánh bắt chước của loài khỉ 
(Anh bán nón đội nón nằm ngủ, khỉ bắt chước lấy hết nón đội đầu, Anh bán nón tức giận 
ném nón xuống đất, bầy khỉ cũng ném xuống đất trả lại.) 

49. Câu truyện ngụ ngôn “Con ngỗng đẻ trứng vàng” cho em bài học gì? 
• Câu truyện nầy cho em bài học “tham thì thâm”. 

50. Bà tôi tuy đã già, tóc bạc trắng nhưng lúc nào cũng chải bới gọn gàng. Chữ “tuy” trong câu có 
thể thay thế bằng chữ gì mà không thay đổi ý nghĩa? 

• Trong câu trên chữ tuy có thể thay bằng chữ “mặc dầu”. 
51. Dương lịch và âm lịch khác nhau như thế nào? 

• Dương lịch là làm lịch dựa theo mặt trời, còn âm lịch là dựa theo mặt trăng. 
52. Những ngày nào trăng tròn và những ngày nào trăng khuyết trong tháng? 

• Trăng tròn em nhìn thấy được vào đêm 14, rằm, 16 âm lịch. 
• Trăng khuyết em nhìn thấy vào những đêm 12,13 hay 17,18. 

53. Câu thành ngữ nào nói về đêm tối nhất trong tháng theo âm lịch? 
• Câu thành ngữ nói về đêm tối nhất trong tháng theo âm lịch là “tối như đêm ba mươi”. 

54. Từ thời xa xưa, người Việt Nam sinh sống bằng gì? 
• Theo truyền thuyết: Những người lên miền núi thì săn bắn, kẻ xuống đồng bằng thì trồng 

trọt chăn nuôi. 
55. Em hãy nói sự khác nhau của thế hệ và thế kỷ? 

• Thế kỷ là 100 năm, thế hệ là vài chục năm, thế hệ còn có nghĩa là những người cùng một 
lứa tuổi. 

56. Sách giáo khoa khác với các loại sách khác ở chỗ nào? 
• Sách giáo khoa khác với các loại sách khác vì sách giáo khoa dùng làm tài liệu căn bản 

để thầy cô căn cứ vào đó dạy cho các học sinh. 
57. Sách giáo khoa được ví như thế nào? 

• Sách giáo khoa được ví như kim chỉ nam cho thầy cô và học sinh. 
58. Sách giáo khoa có những bài học gì mà em hay ghi nhớ? 

• Sách giáo khoa có những bài học thuộc lòng dạy cách sống ở đời rất quý báu khiến em 
thuộc lòng mà khó quên. 

59. Em có quý quyển sách giáo khoa hay không? Nếu có em phải làm gì? 
• Em rất quý quyển sách giáo khoa. Mỗi năm học, khi thầy Hiệu trưởng phát sách giáo 

khoa cho em, em bao bìa cẩn thận, ghi tên và lớp vào trang đầu sách. Mỗi khi lật sách em 
từ từ mở từng trang một cách trân trọng chứ không cầu thả làm cong bìa sách. 

60. Người xưa nói “Một ngày không đọc sách không dám nhìn gương” nghĩa thế nào? 
• Câu một ngày không đọc sách không dám nhìn gương, em hiểu đơn giản là sự đọc sách 

rất quan trọng, nếu ngày nào không đọc sách là hổ thẹn với chính mình, nên không dám 
nhìn gương. 

61. Con gà và con khỉ con nào thông minh? Ví dụ chứng minh? 
• Con khỉ thông minh. Nếu treo quày chuối và bỏ những thùng carton trong chuồng, khỉ 

thật sự biết chất các thùng rồi leo lên bẻ chuối mà ăn. 
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62. Em hãy kể tên các thú vật nuôi trong nhà và các nông trại? 
• Thú nuôi trong nhà hoặc trong nông trại như: chó, mèo, cá kiểng, chim két,…. Trâu, bò, 

heo, gà, ngựa, ….. (nuôi ở nông trại). 
63. Em hãy kể 8 tên loài thú hoang dã (thú rừng)? 

• Thú hoang dã như cọp, beo, sư tử, tê giác, công, chim ưng, chó sói, cá sấu… 
64. Vườn bách thú là gì? Tại đây có những con vật gì? 

• Bách là 100 ám chỉ rất nhiều, thú là các con vật. Vườn bách thú là nơi nuôi rất nhiêu loại 
thú hoang dã để cho nhiều người xem 

65. Em hãy cho biết trường học của em có những gì cần thiết? 
• Em thấy trường em có bãi đậu xe, có văn phòng nhà trường, có các phòng học, có sân 

chơi, có ban giám đốc và có ban giảng huấn. 
66. Thông thường trường học có mấy loại? 

• Theo em nghĩ, thông thường trường học có ba loại: Trường Tiểu học, trường Trung học 
và trường Đại học. 

67. Em thử nghĩ “Nếu trên thế giới nầy không có một trường học nào hết” thì con người sẽ ra sao? 
• Nếu trên thế giới nầy không có trường học thì con người rơi vào cõi u tối, và nhân loại sẽ 

trở về thời ăn lông ở lỗ. 
68. Tại sao trường học là mái nhà thân yêu sau gia đình? 

• Trường học là mái nhà thân yêu sau gia đình vì lẽ ở trường học em còn có tình thương 
của cô thầy và của bạn bè.  

69. Bạn tri âm là gì? Truyện tích nào nói về bạn tri âm? 
• Bạn tri âm là tri (biết), âm (tiếng, âm thanh) kết bạn do âm thanh. Truyện nói về bạn tri 

âm là Bá Nha và Chung Tử Kỳ. 
70. Bạn tri kỷ là gì? Truyện tích nào nói về bạn tri kỷ? 

• Bạn tri kỷ là bạn hiểu được mình. Thí dụ như Lưu Bình, Dương Lễ 
71. Nhà thơ Nguyễn Khuyến có một người bạn thân thiết là ai? Thể hiện qua bài thơ nào? 

• Nguyễn Khuyến có bạn thân thiết là Dương Khuê. Biết được điều nầy qua bài thơ Khóc 
Bạn. 

72. Đôi bạn Thạch Sanh - Lý Thông, ai là tốt ai là xấu? 
• Thạch Sanh là người tốt, hiền từ. Lý Thông là người xấu, gian ác.  

73. Con ngỗng và con vịt khác nhau như thế nào? 
• Con ngỗng thì hình dáng to lớn hơn, trứng cũng to hơn, tiếng kêu cũng lớn hơn. 

 
5. Ca dao tục ngữ 
 

74. Em hãy giải thích thành ngữ “chậm mà chắc” 
• Câu thành ngữ “chậm mà chắc” Ý nói làm một công việc gì nên cẩn thận đừng quá vội vã 

mà hỏng (hư) việc. 
75. Câu kế tiếp câu “Cá không ăn muối cá ươn” là câu gì? 

• Con cãi cha mẹ trăm đường con hư 
76. Em hãy cho biết bài ca dao nào nói về“Công cha nghĩa mẹ”?  

• Bài ca dao đó là: 
          “Công cha như núi Thái Sơn 

    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 
    Một lòng thờ mẹ kính cha 
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    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. 
77. Câu tục ngữ “Gọi dạ bảo vâng” có nghĩa là gì? 

• Câu tục ngữ gọi dạ bảo vâng dạy em phải biết nghe lời người lớn tuổi như thầy cô, cha 
mẹ, ông bà… với một cử chỉ lẹ làng, nhanh nhẹn. 

78. Hãy đọc tiếp câu “Còn cha gót đỏ như son”? 
• Câu tiếp theo là: “Một mai cha mất gót con đen sì”. 

79. Câu “Con có cha như nhà có nóc” nghĩa là gì? 
• Nhà có nóc thì không bị mưa nắng, còn con có cha thì được che chở. 

80. Em hãy giải thích ngắn gọn câu tục ngữ “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” 
• Tình thân thuộc trong gia đình thân tộc bao giờ cũng quý hơn  người ngoài. 

81. Hãy cho câu tục ngữ đồng nghĩa với câu “Có công mài sắt có ngày nên kim” 
• Câu đồng nghĩa với câu “Có công mài sắt có ngày nên kim” là “Kiến tha lâu đầy tổ”. 

82. Câu tục ngữ “Có khó mới sinh khôn” ý muốn nói lên điều gì? 
• Câu “Có khó mới sinh khôn” ý nói nhờ vào tính bản năng sinh tồn mà trời phú cho sẽ 

vượt qua mọi khó khăn. 
83. Câu ca dao nào so sánh không cha, không mẹ như đờn đứt dây? 

• Đó là câu “ Có cha có mẹ thì hơn, 
                   Không cha không mẹ như đờn đứt dây.” 

84. Câu tục ngữ nào nói lên sự quan trọng của miếng trầu trong sự giao tiếp hằng ngày?  
• “Miếng trầu là đầu câu chuyện” 

85. Em cho biết câu tục ngữ nào khyên em chọn bạn mà chơi? 
• Câu khuyên chọn bạn mà chơi là “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. 

86. Câu tục ngữ “Bắt cá hai tay” có ý nghĩa gì? Cho em bài học gì? 
• Bắt cá hai tay là tay nầy nắm được cá rồi tay kia cũng muốn nắm cá, cuối cùng hai tay 

không còn con nào cả. Câu truyện cũng cho bài học “Tham thì thâm”. 
87. Câu tục ngữ “Đứng núi nầy trông núi nọ” có liên hệ gì đến “Tham thì thâm” hay không? 

• Câu tục ngữ “Đứng núi nầy trông núi nọ” cũng có liên hệ với tham thì thâm vì nói đến 
người có lòng tham lam. 

88. Câu tục ngữ “Thả mồi bắt bóng” từ câu truyện ngụ ngôn nào mà có? 
• Câu tục ngữ “Thả mồi bắt bóng” từ câu truyện ngụ ngôn “Con chó và miếng thịt” mà có. 

89. Câu ca dao nào nói rằng, khi người ta có vất vả nuôi con lúc đó mới biết công lao cha mẹ? 
• Nhờ nuôi con mới biết công lao cha mẹ. Đó là câu  

“Lên non mới biết non cao,  
                                Nuôi con mới biết công lao mẫu từ” 

90. Câu ca dao nào nói rằng cha mẹ nuôi con thì không tính toán, còn con nuôi cha mẹ thì tính tháng 
tính ngày? 

• Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. 
91. Tại sao khi nói đến tình mẫu tử người ta hay lấy hình ảnh con gà mẹ với bầy gà con ra làm thí 

dụ? 
• Vì hình ảnh con gà mẹ xoè đôi cánh bảo vệ bầy gà con trước con diều hâu, và gà mẹ bươi  

kiếm thức ăn cho gà con. 
 
 

92. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư? Nghĩa là gì? 
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• Nhất tự vi sư, bán tự vi sư nghĩa là học một chữ cũng gọi là thầy, học nửa chữ cũng gọi là 
thầy. 

93. Thành ngữ “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời”?  Đúng không? 
• Thành ngữ “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời” Câu nầy đúng vì muốn giúp đời ta 

phải là người giỏi, mà muốn giỏi thì phải học ngay từ bây giờ. 
94. Hãy đọc hai câu thơ nói về công cha, nghĩa mẹ? Trong năm có hai ngày để tưởng nhớ cha mẹ gọi 

là ngày gì? 
• Hai câu thơ nói về công cha, nghĩa mẹ là “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như 

nước trong nguồn chảy ra”. Trong năm có hai ngày để tưởng nhớ cha mẹ là ngày của cha 
(hiền phụ) và ngày của mẹ (hiền mẫu). 

 
6. Văn phạm 
 

95. Mạo từ là gì? Em hãy cho ví dụ? 
• Mạo từ là tiếng đặt trước một danh từ. Ví dụ: Cái, con, sự, các... 

96. Danh từ chung là gì? Hãy cho ví dụ? 
• Danh từ chung là tiếng chỉ chung người, vật và sự việc. Ví dụ: Núi, sông, bàn, ghế.... 

97. Danh từ riêng là gì? Hãy cho ví dụ? 
• Danh từ riêng là chữ để gọi tên riêng chỉ có một mà thôi; và được viết hoa. Ví dụ như 

Văn Lang, Hùng Vương, Lê lợi... 
98. Động từ là gì? Cho ví dụ? 

• Động từ là tiếng chỉ các động tác hoặc sự việc xảy ra. Ví dụ như: Đem, phát, nhận, làm 
việc, học hành... 

99. Tĩnh từ là gì? Cho Ví dụ? 
• Tĩnh từ là chữ cho biết tính chất của danh từ. Ví dụ như: Xanh, đỏ, hữu dụng... 

100. Trạng từ là gì? Cho ví dụ? 
• Trạng từ là tiếng để chỉ trạng thái cho tiếng động từ. Ví dụ như nhanh, chậm, giỏi, dở... 

 
7. Việt sử 
 

101. Theo truyền thuyết tổ tiên ta là gì? Do sự tích nào? Hãy kể ra. 
• Theo truyền thuyết, tổ tiên ta là Rồng và Tiên. Do truyền thuyết con của Kinh Dương 

Vương là Lạc Long Quân(Rồng) lấy bà Âu Cơ (Tiên) sinh ra một bọc có 100 trứng, nở ra 
100 con. 

102. Trong Việt ngữ có chữ “đồng bào” Em hãy giải thích và cho biết nguồn gốc của chữ nầy? 
• Đồng bào: Đồng là cùng, bào là bọc. Đồng bào là cùng chung một bọc mà ra.  
• Nguồn gốc của chữ nầy là do truyền thuyết con của Kinh Dương Vương là Lạc Long 

Quân(Rồng) lấy bà Âu Cơ (Tiên) sinh ra một bọc có 100 trứng, nở ra 100 con. 
103. Em hãy cho biết vị vua đầu tiên của nước ta là ai? 

• Vị vua đầu tiên của nước ta là con trưởng của Lạc Long Quân tức vua Hùng Vương thứ 
nhất. 

104. Em hãy cho biết vị vua nữ đầu tiên của nước ta là ai? Kinh đô ở đâu? 
• Vị vua nữ đầu tiên của nước ta là bà Trưng Trắc tức Trưng Nữ Vương. 
• Kinh đô ở Mê Linh. 
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105. Tên của nước Việt đầu tiên là gì? Kinh đô tại đâu? 
• Tên nước Việt đầu tiên là Văn Lang, kinh đô ở Phong Châu nay là Vĩnh Yên. 

 
106. Chế độ quân chủ là gì? Hùng Vương làm vua được bao nhiêu đời? 

• Chế độ quân chủ là (quân là vua, chủ là chủ của nước). Vua làm chủ đất nước có toàn 
quyền, thay trời cai trị dân, Vua chết, con vua được lên làm vua thế cha. (Cha truyền con 
nối).  Hùng Vương truyền được 18 đời. 

107. Em hãy cho biết câu ca dao nói về ngày giỗ tổ Hùng Vương? 
• Câu ca dao  nói về ngày  giỗ tổ Hùng Vương là:  

“Dù ai buôn bán phương xa, 
 Nhớ ngày giỗ Tổ tháng ba mùng mười”. 

108. Trong câu truyện Trầu Cau, hai anh em rất giống nhau đó tên là gì? 
• Tên hai anh em giống nhau như đúc đó là Cao Tân và Cao Lang. 

109. Hãy cho biết Đá (vôi), Trầu, Cau là hóa thân của ai? 
• Hòn đá vôi là hóa thân của người em (Cao Tân), cây cau là hóa thân của người chồng 

(Cao Lang) dây trầu là hóa thân của người vợ. 
110. Theo phong tục của ta, đám hỏi cưới còn gọi là gì? 

• Theo phong tục của ta  đám hỏi cưới còn gọi là lễ bỏ trầu cau (lễ đính ước). 
111. Hai người phụ nữ cùng làm vua của nước Việt Nam là ai? 

• Hai người phụ nữ cùng làm vua của nước Việt Nam là Trưng Trắc và Trưng Nhị. 
112. Ở đâu có cậu bé lên 3 tuổi đánh giặc cứu nước? 

• Ở làng Phù Đổng có cậu bé lên 3 tuổi đánh giặc cứu nước. 
113. Cậu Bé làng Phù Đổng phá giặc Ân bằng cách nào? 

• Cậu Bé làng Phù Đổng phá giặc Ân bằng cách dùng roi đồng và ngựa sắt. 
114. Dẹp xong giặc cậu bé làng Phù Đổng làm gì? 

• Dẹp xong giặc cậu bé làng Phù Đổng cỡi ngựa sắt bay lên núi Sóc Sơn biến mất. 
115. Để nhớ ơn cậu bé làng Phù Đổng vua Hùng làm gì? 

• Để nhớ ơn cậu bé làng Phù Đổng vua Hùng phong thần hiệu là Phù Đổng Thiên Vương. 
116. Ai sáng chế ra cách làm bánh chưng để cúng tổ tiên? 

• Hoàng tử Lang Liêu (Tiết Liêu) con vua Hùng Vương thứ 6. 
 
8. Địa lý Việt Nam 
 

117. Em hãy cho biết hình thể và vị trí của nước Việt Nam. 
• Nước Việt Nam hình cong như chữ S. Vị trí nước Việt Nam ở vùng Đông Nam Châu Á, 

Bắc giáp Trung Hoa, Nam giáp Vịnh Thái Lan, Đông giáp biển Thái Bình Dương, Tây 
giáp Ai Lào và Cam Bốt. 

118. Nước Việt Nam được chia làm mấy miền? Hãy kể ra. 
• Nước Việt Nam được chia làm ba miền là: Miền Bắc bắt đầu từ Ải Nam Quan đến tỉnh 

Ninh Bình, Miền Trung bắt đầu từ tỉnh Thanh Hoá đến tỉnh Bình Thuận và Miền Nam bắt 
đầu từ tỉnh Phước Long đến Cà Mau. 

119. Em hãy kể tên 3 thành phố lớn ở ba miền và nói đặc điểm của mỗi thành phố. 
• Miền Bắc có Thành phố Hà Nội được mệnh danh là thành phố ngàn năm văn vật là trung 

tâm văn hoá của cả nước.  
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• Miền Trung có Thành phố Huế còn gọi lả Cố Đô Huế vì Huế là Kinh đô thời nhà 
Nguyễn.  

• Miền Nam có Thành phố Sài Gòn còn được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông là trung 
tâm thương mãi của cả nước. 

120. Em hãy kể tên các thành phố nghỉ mát nổi tiếng ở Việt Nam? 
• Các thành phố nghỉ mát nổi tiếng ở Việt Nam là: Miền Bắc có Vịnh Hạ Long, Miền 

Trung có hai Thành phố Nha Trang và Đà Lạt. Miền Nam có Thành phố Vũng Tàu. 
121. Em hãy cho biết diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu? So với Tiểu Bang California thì lớn 

hay nhỏ hơn? 
• Diện tích nước Việt Nam khoảng 330,000 ki-lô mét vuông (km2).  Bằng 4/5 diện tích của 

Tiểu Bang California. 
122. Dân số Việt Nam khoảng bao nhiêu? 

• Dân số Việt Nam khoảng 83 triệu người 
123. Em hãy cho biết bờ biển nước Việt Nam dài bao nhiêu? Hãy kể tên những hải cảng quan trọng 

ở mỗi miền. 
• Bờ biển Việt Nam dài 2200 ki-lô mét (km), có 3 hải cảng chính là Hải Phòng ở miền Bắc, 

Đà Nẵng ở miền Trung và Vũng Tàu ở miền Nam. 
 
9. Đánh vần và giải nghĩa từ ngữ 
 

124. Đánh vần chữ “lòe loẹt” và giải nghĩa. Cho 1 ví dụ? 
• En-lờ-o-e-huyền= lòe. En-lờ-o-e-t-nặng= loẹt.  
• Loè loẹt nghĩa là lạm dụng màu sắc quá làm mất vẻ đẹp giản dị tự nhiên. Ví dụ: Ăn mặc 

lòe loẹt, dùng nhiều màu. 
125. Đánh vần và giải nghĩa chữ “kiêng cữ”? 

• Ca-i-ê-en nờ-giê= kiêng.  xê-ư-ngã=cữ.... Kiêng cữ  
• Kiêng cữ nghĩa là tránh không dùng đến 

126. Đánh vần chữ “giặt giũ” và giải nghĩa? 
• Giê-i-á-tê-nặng =giặt. Giê-i-u-ngã =giũ......Giặt giũ  
• Giặt giũ nghĩa là làm cho sạch sẽ 

127. Đánh vần và giải nghĩa chữ “yểu điệu” 
• I-cà-rét-ê-u-hỏi-=yểu. Đê-i-ê-u-nặng=điệu…..Yểu điệu  
• Yểu điệu nghĩa là vẻ đẹp dịu dàng của người con gái  

128. Đánh vần và giải thích chữ “khách khứa”? 
• Ca-hát-a-xê-hát-sắc=khách. Ca-hát-ư-a-sắc =khứa.... Khách khứa 
• Khách là người được mời. Khứa là tiếng lấp láy. 

129. Hãy giải nghĩa và đánh vần chữ “quây quần”? 
• Giải nghĩa= Quây quần là tụ tập chung quanh 
• Đánh vần: Cu-u-ớ- i-cà-rét=Quây, cu-u-ớ-en nờ-huyền= quần. 

130. Hãy đánh vần chữ “hươu” và cho biết hươu là thú rừng hay gia súc? 
• Hát-ư-ơ-u = hươu 
• Hươu là thú rừng 

131. Em hãy đánh vần và giải nghĩa chữ “truyền thống”. 
• Đánh vần tê-e-rờ- u-i-cà-rét- ê-en nờ-huyền= truyền. Tê-hát-ô-en nờ-giê- sắc=thống.   
• Truyền thống nghĩa là: nề nếp tốt đẹp được lưu giữ từ đời này qua đời khác. 
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132. Em hãy đánh vần, giải nghĩa và đặt một câu có chữ “ngoan ngoãn”. 
• Đánh vần: En nờ-giê-o-a-en-nờ= ngoan. En nờ-giê-o-a-en nờ-ngã=ngoãn. 
• Giải nghĩa: ngoan ngoãn là có nết na dễ bảo, sẵn sàng nghe và làm theo sự chỉ bảo. 
• Tâm là học sinh gương mẫu luôn ngoan ngoãn vâng lời thầy cô nên được thầy yêu bạn 

mến. 
133. Em hãy đánh vần, giải nghĩa chữ “khuếch đại”. 

• Đánh vần: ca-hát-u-ê- xê-hát-sắc= khuếch. Đê-a-i-nặng= đại 
• Giải nghĩa: làm tăng lên, lớn hơn, mạnh mẽ hơn. 

134. Em hãy đánh vần, giải nghĩa và đặt câu với chữ “khúc khuỷu”. 
• Đánh vần: ca-hát-u-xê-sắc= khúc. ca-hát-u- i-cà-rét-u-hỏi= khuỷu 
• Giải nghĩa: quanh co liên tiếp một đoạn dài. 
• Đường lên đỉnh núi gập ghềnh khúc khuỷu rất khó đi. 

135. Em hãy đánh vần, giải nghĩa với chữ “chớp nhoáng”. 
• Đánh vần: xê- hát- ơ- p-sắc= chớp. En nờ-hát-o-a- anh-nờ giê-sắc= nhoáng 
• Giải nghĩa: Chớp nhoáng là rất nhanh. 

136. Em hãy đánh vần, giải nghĩa chữ “độc quyền”. 
• Đánh vần: đê-ô-xê-nặng= độc. cu-u-i-cà-rét –ê-en-nờ- huyền=quyền 
• Giải nghĩa: quyền nắm giữ một mình. 

137. Em hãy đánh vần, giải nghĩa chữ “khiêm nhường”. 
• Đánh vần: ca-hát-i-ê-em-mờ= khiêm. En-nờ-hát-ư-ơ-en-nờ-giê= nhường. 
• Giải nghĩa: Không đánh giá cao bản thân, biết nhường nhịn người khác. 

 
10. Câu đố 
 

138. Đố vui: các em có nghe câu thành ngữ “chậm như rùa bò”. Vậy rùa bò mấy chân? 
• Con rùa có 4 chân, con bò có 4 chân cộng lại con rùa và con bò có 8 chân. 

139. Câu đố (trí thông minh): Con gì lúc nhỏ đi bốn chân, lớn lên đi hai chân, khi già đi ba chân? 
Giải đáp và giải thích? 

• Con người. Nhỏ thì bò (hai tay và hai chân) lớn lên đi bằng hai chân, khi già yếu chống 
gậy thành đi ba chân 

140. Câu đố vui: “Đèn không đốt mà sáng, chợ không nhóm mà đông” là gì?  Hai giải đáp. 
• Đèn không đốt mà sáng là mặt trăng,  
• Chợ không nhóm mà đông là trường học. 

141. Mình nó trắng trong, có hột dài dòng 
    Nấu ăn mát lòng, nướng ăn không được. 

     Là gì? 
• ( giọt mưa) 

142. Đố ai phá Tống bình Chiêm. 
Ba ngày phá vỡ Khâm Liêm hai thành 
Ung châu đổ nát tan tành 
Mở đầu Bắc phạt uy danh vang lừng? 

      Là ai?                 
• (Lý Thường Kiệt) 

143. Không thả xuống nước cũng trôi 
 Khi ở trên trời không cánh cũng bay. 

Là gì? 
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• (đám mây) 
144. Cờ Lau tập trận thiếu thời 

       Lớn lên Vạn kiếp khắp trời uy danh 
Là ai? 

• (Vua Đinh Bộ Lĩnh) 
145. Mười lăm mười sáu tốt tươi 

                        Đến ba mươi tuổi em thời chết queo 
Là gì? 

• (mặt trăng) 
146. Giúp em chăm chỉ học hành 

 Mai sau danh toại công thành chẳng xa. 
 Sắc kia nếu phải lìa ra. 
 Nặng vào thì ở chung nhà với nam. 

 Là chữ gì? 
• (chữ Việt) 

 
Giải: Chữ VIẾT bỏ dấu sắc thêm dấu nặng= VIỆT 
Chung nhà với Nam= Việt Nam 


